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‚মুমমনদের মদযে কতক আল্লার াদে কৃত ওয়াো পূর্ণ কদরদে। তাদের ককউ ককউ মৃতুেবরর্ কদরদে এবং ককউ ককউ প্রতীক্ষা 

করদে। তারা তাদের ংকল্প কমাদেই পমরবতণন কদরনমন।‛ (ূরা আযাব-২৩) 

তাক্বেীদরর প্রমত মবশ্বা করদে েুুঃেভারাক্রান্ত ও বোমেত হৃেদয় ুউচ্চ-ুমান আল্লার ফয়াার উপর ন্তুষ্টমিদে ক াো েুমনয়ার  

মুজামেদের লাইে মাওানা জাাুদ্দীন াক্কানী (আল্লাহ্ তার প্রমত রমদতর বামরযারার বণর্দক জারী রােুন) এর পদরাদাক 

 মদনর ংবাে জানামি। মযমন মজাদের ুেীর্ণ পে পামি মেদয়, বারবার ঈমানী পরীক্ষা স্বরূপ মবপদে পমতত ওয়ার পর, 

লত্রুদের পমরিামত কু্রদডাদরর মবরুদে বনু্ধর পে মামিদয়, অদনক েূরাদরা ে করাদ  আক্রান্ত দয়, েুুঃে-েুেণলা ে কদর উম্মাহ্ 

ও তাদের প্রমতমে ইমি যমমদনর পমবত্রতা রক্ষার জনে আমরর্ িাই কদর ক দেন। লাইে জাাুদ্দীন াক্কানী ১৩৫৮ মজরীদত 

আফ ামনস্তাদনর পাকমতয়া লদরর "জােরান" অিদ জন্ম ্রহর্ কদরন। যেন তা র বয় ৬ বৎর, তেন মতমন যমণীয় 

পাঠলাায় ভমতণ ন এবং কোদন মতমন কুরআন কারীদমর প্রােমমক মলক্ষা ও ানাফী আইনলাদের প্রােমমক  জ্ঞান অজণন 

কদরন। যেন মত মন অষ্টম কেনীদত উন্নীত ন, তেন মতমন আফ ামনস্তাদনর স্বনামযনে মােরাা ‘জামময়াতুল লারইয়ো’কত অযেয়ন 

শুরু কদরন। তারপর ‘আদকারা েেক’ এাকার ুপ্রািীন মলক্ষাপ্রমতষ্ঠান আ জামময়াতু াক্কামনয়া’ মােরাায়  উচ্চতর জ্ঞান 

অজণন কদরন। কোদন মতমন যু দেষ্ঠ মলক্ষামবে মমনীদের কেদক ইমুত তাফীর, ােী, উূ, মকমাহ্, মানমতক, আরবী 

অমভযান ও েলণন লাদের উপর বুৎপমে অজণন কদর ‘কমৌভী’ মড্রহীদত ভূমত ন। অতুঃপর মতমন অত্র জামময়াদত অযোপনার 

োময়দে মনদয়ামজত ন। তারপর মতমন একজন আেলণবান মলক্ষদকর গুর্াবী অজণন কদর আইনলাদের উপর মডম্রহ অজণন কদরন 

এবং মতমন লদরর মবিারক ও রাষ্ট্রীয় মুফতীর আন অংকৃত কদরন। াদে াদে মতমন োয়ী ও মুরুব্বী মাদব মনজ এাকার 

ন্তানদের মলক্ষকতার োময়ে কাদয কনন। মতমন প মিল বের বয়দই কমমউমনস্ট মবপ্লববােী োউে ও তারামক এবং তা দের 

মাকণবােী েগুদার মবরুদে িাই ও মজাদে অংল কনন। উদল্লেে কয আফ ান কমমউমনস্টদের  মঠত ‘েক্’ পামেণর মবরুদে 

লাইে জাাুদ্দীন াক্কানী ও তার ােীরা পুরাতন ইংদরজী বনু্দক মেদয় িাই কদর তাদেরদক তো কদরন। এবং তারপর যেন 

উক্ত কমমউমনস্ট লত্রুদেরদক দযাম তা ও মেণদনর জনে কামভদয়ত ইউমনয়ন আফ ামনস্তাদন প্রদবল কদর এবং েে কদর 

কনয় তেন রুল াদয়নাদের মবরুদে আল্লার পদে ব যরদনর িাদয়র জনে লাইে একমে মজামে ং ঠন প্রমতষ্ঠা কদর মজাদে 

লরীক ন। লাইে মনদজ, ন্তান-ন্তমত ও ম্পে মেদয় রুল াদয়নাদের মবরুদে মজাদে আত্মমনদয়া  কদরন। অংেেবার মতমন 
মবপদের মুদোমুমে ন মকন্তু এগুদা তার মজামে মদনাবদক ামানেতমও েূবণ করদত পাদরমন।  

আদমমরকানরা তাদক কায়াইে াউদজর মমনায়তদন বক্তবে কেয়ার জনে আমন্ত্রর্ জানাদ কপ্রমদডন্ট মর োদনর ামদন মতমন 

াবীভাদব মবমমল্লা ও ামে-াাত মেদয় বক্তবে শুরু কদরন। মতমন কোদন মনজ ভাায় মুমমনদের ভেতা-ংসৃ্কমত ও 

জীবন-যাপন পেমত মনদয় বমষ্ঠ বক্তবে প্রোন কদরন।  



 

 

 

 

রামলয়ার লত্রুরা পরামজত দয় আফ ামনস্তান কেদক পরাজদয়র গ্লামন মনদয় মফদর যাওয়ার পর মুজামেদের আভেন্তরীর্ েগুদার 

মদযে যুে শুরু দ মতমন তাদত অংল্রহর্ কদরনমন। ইমতমদযে আল্লার অদল করুর্া আর রমদত তাদবানদের বরকতময় 

কাযণযারায় ইমারাদত ইামীয়া-র ুপ্রভাত উজ্জ উদঠ। এমদয় তা র ও তা র বনু্ধবর লাইে উামা মবন াদেন এর অবোন 
অনস্বীকাযণ। তা রা মনদজরা বাইয়া প্রোন কদরন এবং মানুদক এ মান বাইয়া এর মেদক আবান কদরন। অতুঃপর লাইে 
জাাুদ্দীন াক্কানীদক আফ ান-পামকস্তান ীমাদন্তর  ভনণর মনযুক্ত করা য়। াদে াদে মতমন ইমারাদত ইামময়ার শুরা 

কাউমিদর একজন স্থায়ী েে মেদন। আদমমরকার ববণর কবামা ামার ময় মুামজরদের পমরবারগুদাদক উক্ত এাকা 

কেদক জভাদব কবর করদত তার অদনক কাযণকরী ভূমমকা ক্ষে করা যায়। 

তারপর যেন ১১ই কদেম্বর, ২০০১ মঙ্গবাদর আদমমরকার উপর তাদের কৃতকদমণর লামস্ত স্বরূপ বরকতময় ামা করা য়, 

তেন মনদবণায আদমমরকা রামলয়ার পরাজদয়র কারর্গুদা অনুন্ধান না কদরই আফ ানীদের উপর ামার মোন্ত কনয়। তেন 

লাইে জাাুদ্দীন াক্কানী র. েৃঢ় ংকল্প মনদয় আল্লার লমক্ত-াাদযের উপর মনভণর কদর মজাদের ডাক কেন এবং লত্রুদের 

মবরুদে ধযযণ যারর্ করদত বদন। মতমন আদমমরকার মবরুদে যুে করার মনদেণল োন কদর মনদজও ভাই-বনু্ধজন কাদর এ যুদে 

ইমারাদত ইামময়া এর পদক্ষে কনতৃে প্রোন কদরন যাদের বণপ্রযান মেদন অনি, অেমে ও াী আমমর কমাল্লা মুাম্মাে 

উমার মুজামে র.। আল্লা তা’আা তা র মজােী জা রর্ কবু করুন, মজরী পদনদরা লতাব্দীদত তা র এ জা রর্ আজও 

উম্মাদক ম্মাদনর দবণাচ্চ আদন আীন দত উজ্জ্ব তারকার ভূমমকা পান কদর যাদি। তা রা নোদোর কু্রদডারদের 

মুদোমুমে দয় তাদেরদক েুমবণপাদকর স্বাে আস্বােন কমরদয়দেন এবং তাদেরদক ামমরক-অেণননমতক ও রাজননমতকভাদব ক্ষমত্রহস্ত 

কদরদেন। এেন পরাজদয়র গ্লামন মনদয় অপমামনত দয় আফ াদনর মামে তোদ র কর্ার্া কেয়া বেমতত আর ককান পে তাদের 

জনে কোা কনই ইনলাআল্লা।  

লাইে জাাুমদ্দন ও তার পমরবার আফ ান ইমতাদর এক প্রকৃত তে ও বাস্তবতা, বরং উম্মাদত মুমমার জনে এক উজ্জ 

েৃষ্টান্ত। মতমন জীবদনর কবমলরভা  ময় আল্লার দ্বীদনর নুরত ও এর প্রমতষ্ঠার জনে বেয় কদরদেন যমেও তার জনে বদিদয় 

বেয়বহু মে তার ন্তান ও নামত-ন্তান। তা র পমরবাদরর কতদরাজন েে লাাোত বরর্ কদরন। বতণমাদনও তা র িার ন্তান 

বমন্দদের জীবন কাোদিন। তার পমরবার ও মনকে আত্মীয়দের মদযে কেদক াে জন মনত য়। আমরা আল্লার মনকে কোয়া 

করমে, কযন মতমন তাদের কদক শুাোদের মদযে  র্ে কদর কনন। তার রমদতর োয়ায় আেয় োন কদরন। এবং ইমারাদত 

ইামময়ার জদনে তার বাইয়াদক অকু্ষন্ন রাোর তাওফীক োন কদরন, কয বাইয়া-র মযে মেদয় তার জীবদনর আমলমে বের 

অমতবামত দয়দে। 

আমরা মদবেনা জানাই তার ম্মামনত পুত্র এবং আমাদের ম্ভ্রান্ত কনতা, ইমারাদত ইামময়া আফ ামনস্তাদনর  মবণত নাদয়দব 

আমমর াইদয়েে মরাজুদ্দীন ইবদন জাাুদ্দীন াক্কানী এর প্রমত (আল্লাহ্ তাদক কফাজত করুন)। মতমন কযন তার ম্মামনত 

মপতা ও পমরবাদরর এই মবশুে শুভ্র পতাকামে বন করদত পাদরন। মতমন তার মপতার কেোদনা মঠক পদের পমেক মদদব 

মতেই কযা ে উেরূরী। ককব মতমনই এর মঠক কোর। এোই আমাদের যারর্া। আমরা আল্লাহ্ োিা অনে কাদরার প্রলংা  



 

 

 

 

কমর না। আমরা আল্লার মনকে েু’আ কমর, আল্লাহ্ কযন তাদক দ্বীদনর পদে েৃঢ়তা োন কদরন এবং েুমনয়া ও আদেরাদতর 

কোর্ অজণদনর তাওফীক োন কদরন। এবং তার ও তার পমরবার পমরজন ক বন্ধ-বান্ধবদের অন্তদর ধযযণে যারর্ করার 

এবং লাইে জাাুদ্দীন র. এর লূনেতায় প্রমতোদনর আলা ও মম্মত রাোর তাওফীক োন কদরন।  

অতএব, আমরা ম্রহ মুমম উম্মাদক এবং মবদল কদর ইমারদত ইামময়ার কনতৃবৃন্দ ও আমমরু মুমমমনন লাইেু আম 

মুামদ্দ কবাতুল্লাহ্ (আল্লা তাদক কফাজত ও াাযে করুন) এর মনকে তাদের বাইয়াতদক নবায়ন করমে। আমরা ওয়াো 

করমে কয, লাইে জাাুদ্দীন াক্কানী র. এর পদেই বাইয়াদতর আনু তে ও বলেতা কমদন মনব। আমরা তা র করদে যাওয়া 

মপ্রয়জন ও আত্মীয়স্বজন এবং পুত্র, কপৌত্রদের প্রমত  ভীর েো ও মদবেনা জানামি। আমরা আমাদের মপতা লাইে জাাুদ্দীন 

াক্কানী র. এর মৃতুেদত  ভীর েুুঃে প্রকাল করমে, এবং তার পমরবাদরর আত ও অনোনেদের েুুঃে কতা আমাদেরই েুুঃে। 

আমরা তাদেরদক ধযযণে ও আল্লার ফয়াার প্রমত ন্তুষ্ট োকার ও পমবত্র মম্মতদক আ দ রাোর অনুদরায করমে। আল্লার 

কাদে মমনমত কপল করমে, মতমন কযন তাদের াদতর কোদর্ ও বারাকাদত তাদেরই মপতার আফ ামনস্তাদনর ভূমম, ইাম ও 

মুমমদের দ্বীমন েুদ ণর মবজয় োন কদরন। 

 ক আল্লাহ্! আপমন আপনার পদের মুজামে বান্দা জাাুদ্দীন াক্কানী র. এর প্রমত রমদতর িাের ও ক্ষমার বামরযারা বণর্ 

করুন। তাদক আপমন মাফ করুন এবং তার প্রমত রম করুন। তার ক মবদয়র অমভভাবক দয় যান, তাদক ম্মামনত 
করুন, তার কবরদক প্রলস্ত কদর মেন, তাদক আপনার রদমর ুলীত আদব-ায়াত দ্বারা ক া কমরদয় মেন। ময়া ও 

নাপাকী কেদক শুভ্র কাপিদক কযমন পমবত্র করা য়, কতমমন তার কৃত ক গুনাহ্ ও ভু কেদক তাদক পমবত্র কদর মনন। ক 

আল্লাহ্! আমরাও কযন তার কদমণর প্রমতোন কেদক বমিত না ই এবং তার লূনেতায় কযন আমরা মফতনায় পমতত না ই। 

আপমন তাদক ও আমাদেরদক ক্ষমা করুন, ক্ষর্স্থায়ী েুমনয়ার বাস্থান দত উেম বাস্থান ও েুমনয়ার পমরবার কেদক উেম তো 

জান্নাত োন করুন। তাদক আপমন কবদরর পাকিাও ও জাান্নাদমর অমি কেদক মুমক্ত োন করুন। আমরা কতা ককব আপনার 

জনেই এবং আপনার মেদকই প্রতোবতণন করমে। 
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